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: خالصخ

 .٘زا اٌجذش ٠جذش فٟ صٛس اٌمغّخ، ٚرؼذ٠ً اٌمغّخ ثبٌٕمٛد

  إٌمٛد اٌٛسل١خ، إٌمٛد اٌّؼذ١ٔخ،صوبح: اٌىٍّبد اٌّفزبد١خ

I. اٌّمذِخ 

ٕ٘بن غشق ِزؼذدح ٠زُ ثٙب اٌمغّخ، ٚ٘زا اٌجذش ٠أرٟ ٕ٘ب ١ٌٍمٟ اٌعٛء ػٍٝ ٘زٖ 

 .اٌطشق، ِغ اٌزز١٠ً ثج١بْ ألٛاي اٌفمٙبء فٟ رؼذ٠ً اٌمغّخ ثبٌٕمٛد

II. اٌّمبٌخ ِٛظٛع  

 

اٌمغّخ  و١ف١خ
 

ثّشاجؼخ ِب روشٖ اٌفمٙبء ػٓ و١ف١خ اٌمغّخ ٚاإلجشاءاد اٌٛاجت ارّجبػٙب ِٓ جبٔت 

: اٌمبئُ ثبٌمغّخ ث١ٓ اٌششوبء، ٠زّعخ ٌٕب أْ خالصخ اٌطُّشق اٌّزخزح فٟ اٌمغّخ ِب ٠ٍٟ

٠ٙب ػٍٝ عٙبَ  (1) ّٛ س اٌمبعُ األسض اٌّشاد لغّزٙب ١ٌزّّىٓ ِٓ دفظٙب، ٠ٚغ ّٛ ٠ص

... اٌمغّخ، ٠ٚٛظخ ٌىً شش٠ه ل١ّخ ٔص١جٗ ثبٌجٕبء دٌٛٗ ٚٔذٛ رٌه

ًّ ٔص١ت ػٓ غ١شٖ ثطش٠مٗ ٚششثٗ دزٝ ال ٠زؼٍك ٔص١ت أدذ  (2) ٠فشص اٌمبعُ و

. اٌششوبء ثأٔصجبء ا٢َخش٠ٓ، ٚرٌه وٟ ٠زذمك ِؼٕٝ اإلفشاص ٚاٌز١١ّض عذاً ٌجبة إٌّبصػخ

ي ٚاٌضبٟٔ ٚاٌضبٌش (3) ّٚ ٠ٚطٍك ػٍٝ وً ... رذذ٠ذ األٔصجبء ثبألسلبَ اٌّزٛا١ٌخ وبأل

". اٌغُٙ: "ٔص١ت اعُ

٠مشع ث١ٓ اٌّزمبع١ّٓ ٚرٌه ثأْ رىزت أعّبؤُ٘ فٟ أٚساق ِزغب٠ٚخ ِغزمٍخ  (4)

ٍْ غ١ش شفبفخ ِٚزغب٠ٚخ اٌٛصْ ٚاٌشىً ٚاٌذجُ ٚٔذٛ رٌه، دزٝ ال رز١ّض  ٚرٛظغ فٟ أٚا

ٚرٛظغ ٘زٖ األٚأٟ ِجزّؼخ فٟ دبفظخ ٚادذح، ٠ٚغزذػٝ ٌٙب ِٓ ٌُ . ٚادذح ػٓ غ١ش٘ب

الً فٍٗ اٌغُٙ . ٠ذعش ػٍّٙب ٚال ٠ؼٍُ ثذبٌٙب ١ٌخشط ِب ٠إِش ثاخشاجٗ ّٚ فّٓ خشط اعّٗ أ

ٓ خشط اعّٗ صب١ٔبً اٌغُٙ اٌضبٟٔ. األٚي َِ ّْ ٘زا . ٠ُٚؼطٝ  ٚ٘ىزا ثبلٟ اٌششوبء، ثّالدظخ أ

. ػٕذ ارذبد اٌّمبد٠ش

ألدذُ٘ إٌصف، ٚاٌضبٟٔ : أِب ئرا رفبظٍذ اٌغٙبَ ٚرّب٠ضد ثأْ وبٔذ ث١ٓ صالصخ ِضالً 

اٌضٍش، ٚاٌضبٌش اٌغذط، فاْ اٌمبعُ ٠جؼً اٌغٙبَ عزّخ ٠ٚىزت أعّبء اٌضالصخ، فاْ خشط 

الً اعُ صبدت إٌصف ِضالً، أػطبٖ اٌغُٙ األٚي ٚع١ّْٙٓ ثؼذٖ ِزص١ٍْٓ ثٗ ّٚ ٚئْ خشط . أ

ٚثمٟ اٌغُٙ اٌغبدط ٠ُؼطٝ . اعُ صبدت اٌضٍش، أػطبٖ عّٙبً ٚعّٙبً ثؼذٖ ِزصالً ثٗ

ٚثٙزا ٠أخز وً ٚادذ ٔص١جٗ ِزصالً ثؼعٗ ثجؼط، فال ِجبي ٌٍخٛف ِٓ . ٌصبدت اٌغذط

. (1)رفش٠ك إٌص١ت اٌٛادذ

ٚآٌخ اٌمغّخ فٟ اٌّى١الد ٟ٘ اٌى١ً، ٚفٟ اٌّٛصٚٔبد ٟ٘ اٌٛصْ، ٚفٟ : ٘زا

ٚلذ . ٟ٘ اٌزساع أٚ ِب ٠مَٛ ِمبِٗ ا٢ْ- اٌّغبدبد-اٌؼذد٠بد ٟ٘ اٌؼذد، ٚفٟ اٌزساػ١بد 

صفخ اٌمغّخ ِٚب رشزٍّٗ ػٍٝ ئجشاء ٌٍمشػخ " اٌذبٚٞ اٌىج١ش"روش اإلِبَ اٌّبٚسدٞ فٟ 

ٚ٘ٛ أْ : "فمبي. ػٍٝ ٔذٛ ٠ذمك اٌؼذي ٠ٚٛصً اٌذمٛق وبٍِخ غ١ش ِٕمٛصخ ئٌٝ ر٠ٚٙب

فاْ رغبٚد لغُ األسض ػٍٝ ػذدُ٘، ٚئْ رفبظٍذ . ٠ؼشف اٌمبعُ لَْذس عٙبَ اٌششوبء

فارا لغّٙب ػٍٝ ػذدُ٘ ٌزغبٚٞ . لغّٙب ػٍٝ ألً اٌغٙبَ الشزّبي األوضش ػٍٝ األلً

عٙبُِٙ وضالصخ ششوبء فٟ أسض ِزغب٠ٚخ األجضاء ٟ٘ ث١ُٕٙ ثبٌغ٠ٛخ أصالصبً، ف١مغّٙب 

فاْ وبٔذ صالص١ٓ جش٠جبً جؼً وً عُٙ ِٕٙب ػششح أجشثخ، صُ . صالصخ عٙبَ ِؼزذٌخ ثبٌّغبدخ

ٚ٘ٛ فٟ اٌمشػخ ثبٌخ١بس ث١ٓ أْ ٠ىزت األعّبء ٠ٚخشط ػٍٝ اٌغٙبَ، . ألشع ث١ُٕٙ ف١ٙب

                                                           
، والفقه 2306، 2305/ 4فقه الكتاب والسٌح، للذكتىر أهٍز ػثذ الؼشٌش : راجغ (1)

 . 4750، 4749/ 6اإلسالهً وأدلته، للذكتىر وهثح الشدٍلً 

. ٚث١ٓ أْ ٠ىزت اٌغٙبَ ٠ٚخشط ػٍٝ األعّبء

فاْ وزت األعّبء ٚأخشط ػٍٝ اٌغٙبَ، وزت أعّبء اٌششوبء اٌضالصخ فٟ سلبع صالس 

أخشْط ػٍٝ اٌغُٙ : "صُ لبي. ثىش: ػّشٚ، ٚفٟ اٌضبٌضخ: ص٠ذ، ٚفٟ األخشٜ: فٟ أدذ٘ب

فاْ ". أخشْط ػٍٝ اٌغُٙ اٌضبٟٔ: "صُ لبي. فاْ خشط اعُ ص٠ذ أخز اٌغُٙ األٚي". األٚي

. ٚصبس اٌغُٙ اٌضبٌش ٌجىش. خشط اعُ ػّشٚ أخز اٌغُٙ اٌضبٟٔ

وزت فٟ أدذ اٌشلبع اٌغُٙ األٚي، ٚفٟ : ٚئْ وزت اٌغٙبَ ٚأخشط ػٍٝ األعّبء

فاْ خشط ٌٗ اٌغُٙ ". أخشْط ٌض٠ذ: "صُ لبي. أخشٜ اٌغُٙ اٌضبٟٔ، ٚفٟ أخشٜ اٌغُٙ اٌضبٌش

ي أخزٖ ّٚ ٚصبس اٌغُٙ اٌضبٟٔ . فاْ خشط ٌٗ اٌغُٙ اٌضبٌش أخزٖ". أخْشط ٌؼّشٚ: "صُ لبي. األ

ًّ ِٓ اٌؼذد أٚ وضُش. ٌجىش . صُ ػٍٝ ٘زا اٌّضبي ف١ّب ل

ب أْ اخزٍفذ عٙبَ اٌششوبء وضالصخ ششوبء فٟ أسض ِزغب٠ٚخ األجضاء، ألدذُ٘  ِّ فأ

ًّ اٌغٙبَ ٚ٘ٛ ف١جؼً . اٌغذط: عذعٙب ٢ٚخش صٍضٙب ٢ٚخش ٔصفٙب، فٙزٖ ٠مغّٙب ػٍٝ أل

ًّ عُٙ ِٓ األسض اٌزٟ ِغبدزٙب صالصْٛ جش٠جبً خّغخ أجشثخ ٟ٘ عذعٙب، صُ ٠مشع  و

أخشط ػٍٝ : "أْ ٠ىزت األعّبء ٠ٚخشط ػٍٝ اٌغٙبَ ف١مٛي: ث١ُٕٙ ػٍٝ ٚجٗ ٚادذ ٚ٘ٛ

أخشط ػٍٝ اٌغُٙ : "ٚلبي. فاْ خشط اعُ صبدت اٌغذط أخزٖ ٚدذٖ". اٌغُٙ األٚي

ألْ ٌٗ ع١ّْٙٓ - ٚ٘ٛ اٌضبٌش-فاْ خشط اعُ صبدت اٌضٍش أخزٖ ٚاٌغُٙ اٌزٞ ١ٍ٠ٗ ". اٌضبٟٔ

اٌشاثغ : ٚثم١ذ اٌغٙبَ اٌضالصخ ٌصبدت إٌصف ٚ٘ٛ. ٍِٚىٗ ٠جّغ فٟ اٌمغّخ ٚال ٠فّشق

ٌٚٛ خشط ػٍٝ اٌغُٙ األٚي صبدت إٌصف، أخزٖ ٚاٌٍّز٠ْٓ ١ٍ٠بٔٗ . ٚاٌخبِظ ٚاٌغبدط

أخشط ػٍٝ اٌغُٙ : "صُ لبي. اٌضبٟٔ ٚاٌضبٌش ٌّب ٠ٍضَ ِٓ جّغ ٍِىٗ فٟ اٌمغّخ: ّٚ٘ب

ٚثمٟ . اٌخبِظ: فاْ خشط اعُ صبدت اٌضٍش، أخزٖ ٚاٌغُٙ اٌزٞ ١ٍ٠ٗ ٚ٘ٛ". اٌشاثغ

ًّ ِٓ اٌغٙبَ ٚوضُش. اٌغُٙ اٌغبدط ٌصبدت اٌغذط . صُ ػٍٝ ٘زا اٌّضبي ف١ّب ل

فٙٛ أْ رإخز سلبع ِزغب٠ٚخ األجضاء، ٠ٚىزت ف١ٙب ِب لّذِٕبٖ ِٓ : ٚأِب صفخ اٌمشػخ

األعّبء ئْ أساد أْ ٠خشط ػٍٝ اٌغٙبَ، أٚ ِٓ اٌغٙبَ ئْ أساد أْ ٠خشط ػٍٝ األعّبء، صُ 

٠جؼٍٙب فٟ ثٕبدق ِٓ غ١ٓ ِزغب٠ٚخ اٌٛصْ ٚرٍظ ػٍٝ ِضبي ٚادذ دزٝ ال رز١ّض ٚادذح 

٠ٚغزذػٝ ٌٙب ِٓ ٌُ ٠ذعش ػٍّٙب ٌُٚ ٠ؼٍُ ثذبٌٙب ٌٚٛ . ِٕٙب ػٍٝ غ١ش٘ب ثأصش ٚرجفف

ٌٝ ْٚ ٚرٛظغ فٟ دجشح ٚرغطٝ، صُ ٠إِش ثاخشاط . وبْ صغ١شاً أٚ ػجذاً ال ٠فطٓ ٌذ١ٍخ وبْ أ

ِب أِش ثاخشاجٗ ِٓ اعُ أٚ عُٙ؛ فٙزا أدٛغ ِب ٠ىْٛ ِٓ اٌمشػخ ٚأثؼذ٘ب ػٓ 

. (2)"اٌزّٙخ

ألشػذ ث١ٓ اٌششوبء : ٠مبي. اٌّغبّ٘خ: اٌغّٙخ ٚإٌص١ت، ٚاٌّمبسػخ: ٚاٌمشػخ ٟ٘

. (3)أٞ أصبثزٗ اٌمشػخ دٚٔٗ. لبسَػٗ فمَشػٗ ٠ْمشػٗ: فٟ شٟء ٠مزغّٛٔٗ، ٠ٚمبي

ٕخ ٚاإلجّبع: ٘زا . ٚلذ صجزذ ِششٚػ١خ اٌمشػخ ثبٌىزبة ٚاٌغُّ

َُ }: لبي رؼبٌٝ-  ْش٠َ َِ  ًُ ُْ ٠َْىفُ ُْ أ٠َُُّٙ ُٙ َِ ٍْمُْٛ أَْلالَ ُْ ئِْر ٠ُ ِٙ ب ُوَٕذ ٌََذ٠ْ َِ َٚ(4) .

- صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-ػشض إٌجٟ »-: سظٟ هللا ػٕٗ-ٚثّب سٚٞ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح - 

. (5)«ػٍٝ لَٛ ا١ّ١ٌٓ فأعشػٛا، فأِش أْ ٠غُٙ ث١ُٕٙ فٟ ا١ّ١ٌٓ أ٠ُٙ ٠ذٍف

صٍٝ هللا ػ١ٍٗ -وبْ سعٛي هللا »: سظٟ هللا ػٕٙب لبٌذ-ٚثّب سٚٞ ػٓ ػبئشخ - 

. (6)«...ئرا أساد عفشاً ألشع ث١ٓ ٔغبئٗ، فأ٠ّزٙٓ خشط عّٙٙب خشط ثٙب ِؼٗ- ٚعٍُ

ٚأجّؼذ األِخ ػٍٝ ِششٚػ١خ اٌمشػخ ٌزط١١ت اٌمٍٛة ٚئصادخ رّٙخ ا١ًٌّ، دزٝ ٌٛ 

. (7)ػ١ّٓ اٌمبظٟ ٌىً ُِٕٙ ٔص١جبً ِٓ غ١ش ئلشاع جبص ألٔٗ فٟ ِؼٕٝ اٌمعبء ف١ٍّه اإلٌضاَ

. رؼش٠فبً صش٠ذبً ٌٍمشػخ، ثبعزضٕبء اٌّبٌى١خ- ف١ّب اغٍؼذ ػ١ٍٗ-ٌُٚ ٠زوش اٌفمٙبء 

ٚأِب اٌمغّخ ثبٌمشػخ فٟٙ اٌزٟ ٠ٛججٙب اٌذىُ : "ِٚٓ ٘زا ِب روشٖ اثٓ سشذ د١ٓ لبي

ٓ أثب٘ب َِ ر١١ّض : "ثأٔٙب" اٌششح اٌىج١ش"ٚػّشفٙب اٌش١خ اٌذسد٠شٞ فٟ . (8)"٠ٚججَش ػ١ٍٙب 
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ٟ٘ فؼً ِب ٠ؼ١ّٓ دظ وً : "ٚلبي اثٓ ػشفخ اٌّبٌىٟ. (9)"دك فٟ ِشبع ث١ٓ اٌششوبء

. (10)"شش٠ه ِّب ث١ُٕٙ ِّب ٠ّزٕغ ػٍّٗ د١ٓ فؼٍٗ ِٓ اٌمغّخ

ٚاٌمشػخ ُعّٕخ ػٕذ جّٙٛس اٌفمٙبء فٟ اٌّغز١٠ٛٓ فٟ اٌذجخ، ١ٌؼذي ث١ُٕٙ : ٘زا

ٚرطّئٓ لٍٛثُٙ، ٚرشرفغ اٌظٕخ ػّٓ ٠زٌٛٝ لغّزُٙ، ٚال ٠فعً أدذ ُِٕٙ ػٍٝ صبدجٗ ئرا 

ٕخ ٚال : "ٚفٟ ٘زا ٠مٛي اٌغشخغٟ. وبْ اٌّمغَٛ ِٓ جٕظ ٚادذ، ارّجبػبً ٌٍىزبة ٚاٌغُّ

لبعُ اٌمبظٟ ٚغ١شٖ فٟ ٘زا . ثأط ٌٍمغبَ أْ ٠غزؼجً اٌمشػخ فٟ اٌمغّخ ث١ٓ اٌششوبء

... ٚأِب ششائػ االعزذجبة فأٔٛاع": "اٌجذائغ"ٚلبي صبدت . (11)"عٛاء، ٚ٘ٛ اعزذغبْ

الً : ِٕٚٙب ّٚ أْ ٠مشع ث١ُٕٙ ثؼذ اٌفشاؽ ِٓ اٌمغّخ، ٠ٚشزشغ ػ١ٍُٙ لجٛي ِٓ خشط عّٙٗ أ

فٍٗ ٘زا اٌغُٙ ِٓ ٘زا اٌجبٔت ِٓ اٌذاس، ِٚٓ خشط عّٙٗ ثؼذٖ فٍٗ اٌغُٙ اٌزٞ ١ٍ٠ٗ، 

ٕخ . ٚ٘ىزا صُ ٠مشع ث١ُٕٙ ال ألْ اٌمشػخ ٠زؼٍك ثٙب ُدىُ، ثً ٌزط١١ت إٌفٛط ٌٚٛسٚد اٌغُّ

. (12)"ثٙب، ٚألْ رٌه أٔفٝ ٌٍزّٙخ فىبْ ُعٕخ

ٚاٌغّٙخ ئّٔب جؼٍٙب اٌفمٙبء فٟ ": "ثذا٠خ اٌّجزٙذ ٚٔٙب٠خ اٌّمزصذ"ٚجبء فٟ 

. (13)"اٌمغّخ رط١١جبً ٌٕفٛط اٌّزمبع١ّٓ

. رؼذ٠ً اٌمغّخ ثبٌٕمٛد: فبئذح

: اخزٍف اٌفمٙبء ثشأْ رؼذ٠ً اٌمغّخ ثبٌم١ّخ إٌمذ٠خ، ٌُٚٙ فٟ ٘زا لٛالْ

٠شٜ جٛاص رؼذ٠ً اٌمغّخ ثبٌم١ّخ ٚإٌمٛد فٟ غ١ش األِٛاي اٌّض١ٍخ ِّب : اٌمٛي األٚي

ٚس اٌزٟ ٠ّىٓ لغّزٙب ثال ظشس أٚ  ٠مجً اإلفشاص وبألسض اٌزٟ رخزٍف ل١ّخ أجضائٙب، ٚاٌذُّ

ٚئٌٝ ٘زا ر٘ت جّٙٛس اٌفمٙبء ِٓ اٌّبٌى١خ ٚاٌشبفؼ١خ . فغبد ِغ اخزالف ل١ّخ أجضائٙب

. (14)ٚاٌذٕبثٍخ

ف١شٜ ػذَ جٛاص رؼذ٠ً اٌمغّخ ثبٌٕمٛد ئال ثزشاظٟ ج١ّغ اٌششوبء : أِب اٌمٛي اٌضبٟٔ

ٚئٌٝ ٘زا ر٘ت . ف١ّب ث١ُٕٙ، ٚرٌه ألْ اٌمغّخ ِٓ دمٛق االشزشان، ٚال ششوخ فٟ اٌذساُ٘

. (15)اٌذٕف١خ

: ٚاٌشاجخ

٘ٛ اٌمٛي ثجٛاص رؼذ٠ً اٌمغّخ ثبٌٕمٛد، د١ش ئٔٗ ٠إدٞ ئٌٝ ٠غش دصٛي وً شش٠ه 

ػٍٝ ٔص١جٗ ٌىٟ ٠زصشف ف١ٗ ثّفشدٖ دْٚ ِٕبصػخ ِٓ اٌششوبء، ٚسثّب أخز اٌم١ّخ ٔمٛداً 

 ٚهللا رؼبٌٝ أػٍُ. ١ٌذصً ثٙب ػٍٝ شٟء آَخش ف١ٗ ِصٍذخ ٌٗ

. 
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